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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

Kolejne ścieżki rowerowe w Wejherowie  
Zakończono budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej przy ul.  Chopina od skrętu do szpitala do ul.  
Nowowiejskiego oraz wzdłuż górnego odcinka ul. Ofiar Piaśn icy (droga wojewódzka nr 218). Trwa nato-
miast budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż potoku Cedron od ul. Rzeźnickiej do u l. Partyzan-
tów. Inwestycje  te  prowadzone są w  ramach  unijnego projektu „Turystyczny Szlak  Północnych Kaszub -
 budowa/prze-budowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego 
na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”.  

Jak mówi zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński, ścieżki budowane są w nowoczesnej technologii, a dzięki pro-
jektowi, na który miasto Wejherowo wspólnie z innymi samorządami zdobyło dofinansowanie unijne, poprawi się infra-
struktura turystyczna o znaczeniu ponadregionalnym.  
- Powiedzenie, że wspólnie można więcej znajduje potwierdzenie – mówi Piotr Bochiński. – Ścieżki, które powstają 
w kilku gminach przyczynią się niewątpliwie do wykorzystania potencjału turystycznego regionu, wydłużenia sezonu 
turystycznego, a także wzrostu liczby turystów. Odebraliśmy dwa odcinki ścieżek: 360-metrowy odcinek ciągu pieszo-
rowerowego przy ul. Chopina od skrętu do szpitala do ul. Nowowiejskiego oraz 700-metrowy odcinek drogi rowero-
wej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy (droga wojewódzka nr 218). Trwa jeszcze budowa 600-metrowego ciągu pieszo-
rowerowego o nawierzchni twardej wzdłuż potoku Cedron od ul. Rzeźnickiej do ul. Partyzantów. 

W ramach unijnej inwestycji powstanie 133 km oznakowane-
go szlaku rowerowego z infrastrukturą oraz jego promocją na 
terenie kilku gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo, 
Gniewino oraz w mieście Puck i mieście Wejherowo. W samym 
Wejherowie powstanie ponad 1,7 km ścieżek rowerowych. 

Turystyka rowerowa w Wejherowie  
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa 

- Wejherowo staje się dobrym 
miejscem do uprawiania turysty-
ki rowerowej. Sieć ścieżek, reali-
zowana w ramach Turystycznego 
Szlaku Północnych Kaszub za-
pewnia cyklistom wygodne, a co 
najistotniejsze, bezpieczne poru-
szanie się po mieście. Każdy przy-
zna, że rower to sposób na ak-
tywny wypoczynek i relaks. Two-
rząc sieć ścieżek, staraliśmy się, 
aby były one połączone ze sobą, 
stanowiły funkcjonalny ciąg, ale także łączyły obie części 
miasta. Co najważniejsze, tworzymy ciągi pieszo-rowerowe 
wspólnie z innymi samorządami po to, aby ta sieć ścieżek 
była rozbudowana, zróżnicowana. Dzięki temu Wejherowo 
będzie połączone z morzem.  

Remonty kolejnych ulic 
W tym roku w Wejherowie wyremontowano prawie  
1,7 km ulic. Nawierzchnię bitumiczną położono na odcin-
kach ulic: Roszczynialskiego, Borowiackiej, Obrońców Wy-
brzeża, Gniewowskiej, Rogali, Myśliwskiej, Św. Jacka - 3 
Maja, Kochanowskiego i Zamkowej. Prace kosztowały mia-
sto 150 tys. złotych.  
- Drogi są najważniejsze w miejskich inwestycjach – mówi 
zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński. – Z uwagi 
na kryzys i ograniczone środki finansowe pierwszeństwo 
mają jednak te szlaki komunikacyjne, które obsługując spo-
rą liczbę mieszkańców są jedynymi drogami w danym ob-
szarze albo te drogi, które mają szansę na dofinansowanie 
zewnętrzne, tak jak np. ul. Śmiechowska. Te ulice, na któ-
rych wykonano remont nawierzchni bitumicznych, znajdu-
ją się w różnych częściach miasta. W miarę możliwości fi-
nansowych będziemy sukcesywnie remontować wejhe-
rowskie ulice.  Wyremontowana ul Obrońców Wybrzeża  
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Otwarcie Galerii „Niespodzianka” 
W Wejherowie przy ul. Klasztornej otwarto Pracownię Rękodzieła Arty-
stycznego "Niespodzianki" Elżbiety Kurek, która zdobyła w ubiegłym roku 
drugą nagrodę  w Pomorskim Biznesplanie. 

W otwarciu galerii uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z prezydentem 
Krzysztofem Hildebrandtem, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
Leszek Glaza, koordynator WUTW YMCA Krystyna Laskowska oraz przyjaciele 
współpracujący z Elżbietą 
Kurek artyści- plastycy.  
- Bardzo cieszymy się, że 
podjęła się pani tego dzieła. 
Jest to bardzo duże i ważne 
wyzwanie. Życzymy pani 
sukcesu – powiedział pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. Prezydent 
podkreślił, że władzom 
miasta zależy na tym, aby 
upowszechniać historię 
miasta i kulturę regionu 
wśród turystów, w co do-
skonale wkomponowuje 
się idea funkcjonowania pracowni w formie działalności gospodarczej. 
- Cieszę się, że aktywni i pełni pomysłów mieszkańcy naszego miasta, którzy uczestni-
czyli w Wejherowskim, a obecnie pomorskim Biznesplanie, otwierają firmy i próbują 
własnymi siłami zaistnieć na rynku – mówi Leszek Glaza, główny organizator kon-
kursu Pomorski Biznesplan, który w tym roku odbywa się po raz ósmy.  
- Pomysł na otwarcie galerii kiełkował od dawna – mówi Elżbieta Kurek, właścicielka 
nowo otwartej pracowni. - Wszystko jednak zaczęło się od tego, że postanowiłam 
wziąć udział w konkursie Pomorski Biznesplan, a idąc dalej zdecydowałam ten 
plan zrealizować. W swojej galerii zamierzam eksponować różne kaszubskie wy-
twory – obrazy, rzeźby, hafty, ozdoby i pamiątki a także ikony. Zamierzam również 
prowadzić tutaj warsztaty artystyczne, przede wszystkim dla pań – filcowanie, de-
coupage, sutasz i inne rodzaje sztuki. 

Wejherowski 
ZUK stał się 
spółką z o.o. 

Miejscy radni większością głosów 
podjęli uchwałę o przekształceniu 
Zakładu Usług Komunalnych 
w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością Miasta Wejherowa, 
która kontynuować będzie dzia-
łalność dotychczasowego zakładu 
budżetowego w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
oraz utrzymania czystości 
i porządku. Zmianę wymusiła no-
wa ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach przyjęta 
przez Sejm RP i rząd. 

 ZUK sp. z o. o. będzie prowadził 
działalność związaną jedynie ze 
zbiórką i zagospodarowaniem od-
padów.  

   Dotychczasowe zadania ZUK, inne 
niż zbiórka odpadów, zostały powie-
rzone Wejherowskiemu Zarządowi 
Nieruchomości Komunalnych na 
mocy innej uchwały Rady Miasta. 
Zastępca prezydenta Wejherowa 
Piotr Bochiński przypomniał pod-
czas sesji, że reorganizacja jest spo-
wodowana wyłącznie wprowadze-
niem nowej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, czy-
li tzw. „ustawy śmieciowej”. Zgodnie 
z nowymi przepisami jedyną do-
puszczalną formą powierzenia przez 
gminę odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomo-
ści jest wybranie przez miasto firmy 
w drodze przetargu. 

  Zgodnie z prawem do przetargu na 
wywóz śmieci nie mogą stanąć za-
kłady budżetowe znajdujące się 
w strukturze danego samorządu. Ta-
kim  był ZUK w Wejherowie, dlatego 
został przekształcony w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Jedynym właścicielem spółki jest 
Gmina Miasta Wejherowa, ponadto 
spółka nie podlega prywatyzacji czy 
też sprzedaży. W myśl uchwały Rady 
Miasta pracownicy likwidowanego 
zakładu budżetowego ZUK stają się 
automatycznie pracownikami spółki 
Zakład Usług Komunalnych 
w Wejherowie. Ponadto część pra-
cowników ZUK, zajmująca się dzia-
łalnością inną niż zbiórka i  wywóz 
odpadów, przeszła już do WZNK. 

Ekshumacja  
w wejherowskim parku  

W parku miejskim przy ul. Sobieskiego, gdzie znajdował się Cmentarz Ewange-
licki, odbył się pochówek szczątków ludzkich ekshumowanych podczas prac 
prowadzonych na tym terenie przez archeologów. Zostały one pochowane 
w pobliżu po-
mnika ewange-
lickiego. Nabo-
żeństwo odpra-
wił pastor Da-
riusz Rayss, wi-
kariusz Parafii 
Ew ange lick o-
Au gs bur s k i e j 
w Gdańsku.  
     W uroczystym 
p o c h ó w k u 
uczestniczyli m.
in. zastępca pre-
zydenta Wejhe-
rowa Bogdan 
Tokłowicz, przedstawiciele Stowarzyszenia Upamiętnienia Cmentarzy i Miejsc 
Pochówku w Wejherowie - Maciej Kurpiewski i Edmund Mehring oraz arche-
olodzy z Wrocławia: Tomasz Burzański i Damian Chamski. 
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40 lat Państwowej Szkoły Muzycznej  
Wspomnienia, nagrody dla nauczycieli, w tym od ministra kultury oraz koncert 
w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli – tak wyglądała uroczystość 
jubileuszu 40–lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie.  
Była ona na tyle szczególna, że od-
była się w nowej sali widowiskowej 
wejherowskiej Szkoły Muzycznej. 
Zastępca prezydenta Wejherowa 
Bogdan Tokłowicz wręczył  
z tej okazji Nagrodę Prezydenta 
Wejherowa dyrektor szkoły Doro-
cie Muży-Szlas.  
- W tym roku mija 40 lat, gdy na ba-
zie Społecznego Ogniska Muzyczne-
go w Wejherowie została utworzona 
Państwowa Szkoła Muzyczna 
 I stopnia – powiedział zastępca pre-
zydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. - Pani dyrektor i całemu gronu pedagogicz-
nemu, dziękując za wieloletnią pracę nad rozwijaniem talentów i kształtowaniem 
muzycznym młodych mieszkańców Wejherowa oraz aktywne uczestnictwo w życiu 
kulturalnym Wejherowa, z serca życzymy dalszego budowania i umacniania autory-
tetu i pozycji szkoły w środowisku kulturalno - muzycznym Wejherowa.  
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie powstała 
1 stycznia 1972 r. w wyniku przekształcenia Państwowego Ogniska Muzycznego. 
Jej dyrektorem została Elżbieta Kania. Początkowo szkoła miała swoją siedzibę w 
Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Strzeleckiej. Własny budynek przy ul. Dworco-
wej 6 otrzymała w 1978 r. Imię i sztandar nadano szkole w 1992 r. 

Nowe strefy  
parkowania w Wejherowie  

Wejherowscy radni przyjęli uchwałę do-
tyczącą określenia nowych stref w Wej-
herowie, w których wprowadzono opłaty 
za parkowanie pojazdów na drogach pu-
blicznych. Opłaty będą pobierane w ciągu 
ul. Puckiej – od skrzyżowania z ul. Rzeźnic-
ką do torów kolejowych oraz w ciągu ul. 
Klasztornej – od skrzyżowania z ul. Mickie-
wicza do skrzyżowania z ul. Parkową.  
- Konieczność wprowadzenia opłat za 
parkowanie w tych miejscach uzasadnio-
ne jest deficytem miejsc parkingowych 
w śródmieściu – mówi zast. prezydenta 
Piotr Bochiński. - Dzięki temu ograniczy-
my czas postoju pojazdów w śródmieściu 
Wejherowa. Więcej kierowców będzie 
miało szansę na znalezienie miejsca.  
W Wejherowie strefy płatnego parkowa-
nia funkcjonują już przy ulicach: Sobie-
skiego, 12 Marca, Kościuszki, Mickiewicza 
oraz przy dworcu PKP. Opłaty za parko-
wanie nie ulegną zmianie.  

W letnich turniejach 
rozgrywanych na bo-
iskach przy Zespole 
Szkół nr 3, ul. Konopnic-
kiej i ul. Partyzantów 
organizowanych przez 
Wejherowskie Centrum 
Kultury, Akademię Piłki 
Nożnej  „Błękitni” 
i Stowarzyszenie Kibi-
ców Wejherowskiego 
Gryfa „Żółto-czarni” 
wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz kibice piłki nożnej 
w Wejherowie. 
- Wspierając naszych młodych spor-
towców, chcielibyśmy docenić także 
trenerów i opiekunów – mówi prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. – Wykazaliście się aktywną, 
ciężką i pełną zaangażowania pracą 
na rzecz młodych zawodników. Swoją 
pasją staracie się zarazić młodzież i to 
się udaje.  
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz 

podkreślił, że Akcja Lato zorganizowa-
na została po raz trzeci, a dziennie na 
boiskach przebywało ok. 70-80 dzie-
ci. Zajęcia te były dotowane ze środ-
ków finansowych budżetu Miasta 
Wejherowa.  
- Nie wszystkie dzieci wyjeżdżają na 
wakacje, a dzięki letniej akcji miały 
możliwość gry na profesjonalnych 
boiskach, pod okiem trenerów – mó-
wi Remigiusz Rostankowski. – Dla 
nas to także ogromna satysfakcja. 

Prezydent wyróżnił organizatorów 
zawodów sportowych 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił nagrodami: Arkadiu-
sza Szlasa, Dariusza Germana, Remigiusza Rostankowskiego i Wojciecha Wa-
siakowskiego, którzy zorganizowali zawody sportowo - rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych latem  2012 roku w Wejherowie.  

 

 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, 
że na tabl. ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. 
J. Wejhera 8, 29 listopada 2012 r. został 
wywieszony na 21 dni wykaz lokali miesz-
kalnych stanowiących własność Miasta 
Wejherowa, przeznaczonych do sprzeda-
ży na rzecz najemców: 
· lokal mieszk. nr 2 przy ul. Zamkowej 3 
wraz z ułamkową cz. gruntu działka nr 
453/3 obręb 15 (użytk. wieczyste), 
· lokal mieszkalny nr 41 na os. Staszica 2 
wraz z ułamk. częścią gruntu działka nr 
460/2 obręb 15 (użytk. wieczyste), 
· lokal mieszkalny nr 40 na os. Kaszubskim 
14 wraz z ułamk. cz. gruntu dz. nr 384/16 
obręb 9 (użytk. wieczyste) , 
· lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Rzeźnickiej 
3 wraz z ułamkową cz. gruntu działka nr 
164/1 obręb 15 (użytk. wiecz.), 
· lokal mieszkalny nr 12 na os. 1000-lecia 9 
wraz z ułamk. cz. gruntu dz. nr 19/5 i 21/2 
obręb 16 (użytk. wieczyste) 
· lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Karnow-
skiego 4  wraz z ułamk. częścią gruntu dz.
nr 142/14 i 142/16 obręb 6, 
· lokal mieszkalny nr 2A przy ul. Bukowej 
1 wraz z ułamkową częścią gruntu działka 
nr 184/3 obręb 16,  
· lokal mieszkalny nr 13 przy ul. 3 Maja 26 
wraz z ułamkową częścią gruntu działka 
nr 262 obręb 16,  
· lokale mieszkalne nr 1, 2 i 6 przy ul. Wnie-
bowstąpienia 1 wraz z ułamkową częścią 
gruntu dz. nr 90/15 obręb 14, 
· lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Wniebo-
wstąpienia 1A wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 90/15 obręb 14, 
· lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wniebo-
wstąpienia 3A wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 90/15 obręb 14. 
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Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych  
w roku szkolnym 2011/2012  

Zestawienia średnich wyników sprawdzianu klas VI szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego Gminy 
Miasta Wejherowa, powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego. Średni wynik sprawdzianu szóstokla-
sistów w Społecznej Szkole Podstawowej wyniósł 31,44 na 40 możliwych, w SP Zgromadzenia Sióstr Zmart wych-
wstania Pańskiego - 29,07; w Szkole Podstawowej nr 5 - 23,30;  w Szkole Podstawowej nr 11 - 24,53; w Szkole 
Podstawowej nr 8  - 22,26; Szkole Podstawowej nr  9 - 21,79;  Szkole Podstawowej nr 6 - 21,38.  Średni w ynik  
w Wejherowie to 23,08, w powiecie wejherowskim - 22,60, a w województwie pomorskim - 22,34.  

Nazwa placówki 
oświatowej  

Część huma-
nist. z  za-
kresu jęz. Pol.
skiego  

Część huma-
nist. z zakr. hi-
storii i wiedzy 
o społ.  

Część mate-
mat. - przy-
rodn. 
z zakresu  ma-
tematyki  

Część mat.-
przyrod.
(przedm. 
przyr.)  

Jęz. angiel-
ski  
poziom pod-
stawowy  

Jęz. angielski 
poziom roz-
szerzony 
               

Jęz.niemiecki 
poziom 
podst.  

Jęz. nie-
miecki 
poziom 
rozszerz.  

Gimn. Społeczne  71,7% 68,6% 59,9% 58,0% 81,4% 67,1% - - 

Gimnazjum nr 4  64,6% 60,6% 52,8% 50,9% 67,9% 48,2% 62,7% - 

Gimnazjum nr 3 68,8% 63,1% 49,8% 54,4% 69,4% 52,3% 74,6% 58,4% 

Gimnazjum nr 1 60,4% 56,5% 40,0% 46,0% 65,3% 47,5% 55,0% - 

Gimnazjum nr 2 62,2% 54,1% 41,7% 45,1% 55,4% 35,4% - - 

Miasto Wejherowo 65,0% 59,7% 46,4% 50,3% 66,3% 48,4% 68,3% 58,4% 

Pow. wejherowski  62,0% 58,3% 45,5% 48,2% 60,5% 41,7% 52,5% 30,5% 

Woj. pomorskie 62,3% 58,9% 46,7% 48,9% 62,4% 46,3% 54,0% 28,2% 

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w wejherowskich gimnazjach 

Nowy dach Domu Pielgrzyma  
Zakończony został remont dachu na Domu Pielgrzyma 
oo. Franciszkanów przy ul. Reformatów. Inwestycja 
kosztowała 170 tysięcy zł i sfinansowano ją dzięki m.
in. środkom z Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Budo-
wa Domu Pielgrzyma w Wejherowie to inwestycja bar-
dzo istotna nie tylko dla Franciszkanów, ale również 
dla miasta, jako oferta turystyczna.  
- Prace w Domu Pielgrzyma prowadzone są etapowo – mówi 
o. Daniel Szustak. – Klasztor wpisany jest do rejestru zabyt-
ków. Obiekt pięknieje z dnia na dzień, teraz na remont czeka 
całe poddasze. Całość inwestycji to ponad 170 tys. zł, z czego 
ok. 100 tys. zł pochodzi ze środków Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie.  
O. Tyberiusz Nitkiewicz podkreśla, że zakończony remont 
dachu napawa radością. – Chcemy temu obiektowi nadać 
nową wartość, nowe życie – mówi o. Tyberiusz.– Wszystkich 
cieszy, że pusty przez lata budynek, na nowo zaczyna żyć. 
Dom Pielgrzyma zaczyna na nowo funkcjonować i wpisuje się 
w przestrzeń Wejherowa swoim pięknem.  

Szlakiem wejherowskich  
cmentarzy 

Członkowie Klubu Miłośników Historii Wejherowa wzięli 
udział w wędrówce po cmentarzach wejherowskich. Prze-
wodnikami po wejherowskich miejscach pochówków byli 
Mirosław Lademann i Paweł Formela, a także szefowa wej-
herowskich przewodników PTTK Teresa Kowalska oraz 
dwaj archeolodzy z Wrocławia, którzy prowadzili ekshu-
mację szczątków ludzkich dawnego cmentarza ewangelic-
kiego odkrytych przy ul. Sobieskiego podczas prac przygo-
towawczych do budowy promenady spacerowej mającej 
połączyć Filharmonię Kaszubską z rejonem przy kościele 
pw. św. Stanisława Kostki. 
   O szczegółach dotyczących wydobycia ostatnich szcząt-
ków z cmentarza ewangelickiego mówili archeolodzy 
z Wrocławia Tomasz Burzański i Damian Chamski. 
Trasa dalszej wędrówki-wycieczki powiodła z parku przy 
ulicy Sobieskiego koło grobu Adeli Keysserling, na cmen-
tarz szpitala psychicznie chorych. 
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Kolejny rocznik pielęgniarek  
W auli Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 
w Wejherowie odbyła się uroczystość zakończenia 
studiów na Wydziale Pielęgniarstwa. Dyplomy wyż-
szej uczelni na poziomie licencjatu uzyskało 65 absol-
wentek i absolwentów. 
Jak powiedział prof. dr hab. Jerzy Cyberski, rektor KPSW,  
w ciągu 10-letniej działalności uczelni Wydział Pielęgniar-
stwa przygotował do pracy w służbie zdrowia 410 osób 
z wyższym wykształceniem pielęgniarskim i położniczym. 
- Jak na stosunkowo młodą uczelnię jest to niemałe osią-
gnięcie. Państwo są tego dowodem, że wytężona praca 
przynosi dobre owoce. Kształcenie pracowników służby 
zdrowia jest naszą powinnością. Chcemy jak najlepiej słu-
żyć społeczeństwu w obrębie województwa i naszego po-
wiatu – powiedział prof. Jerzy Cyberski. 
Jak poinformowała dziekan Wydziału Społeczno-
Przyrodniczego - dr Beata Dudzińska-Huczuk, wszyscy 
ukończyli studia z wyróżnieniem. 
    Gratulacje z okazji ukończenia studiów wszystkim słu-
chaczom złożyli m.in. zastępca prezydenta Wejherowa 
Piotr Bochiński i dyrektor Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie Andrzej Zieleniewski.  

DDDDzień młodzieży PCKzień młodzieży PCKzień młodzieży PCKzień młodzieży PCK        
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Młodzieży PCK odbyło 
się spotkanie Zarządu Rejonowego PCK z wolonta-
riuszami, którzy postanowili włączyć się w aktywną 
działalność w wejherowskim oddziale Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

Wstępujący do społecznej grupy instruktorów wolontariusze 
złożyli ślubowanie i po zaprzysiężeniu otrzymali dzienniczek 
wolontariusza wraz z odznakami PCK. Są one potwierdze-
niem ukończenia rozszerzonego kursu udzielania pierwszej 
pomocy i zdania egzaminu m.in. ze znajomości zasad funkcjo-
nowania Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Troje bardziej zaawansowanych wolontariuszy otrzymało 
awanse w stopniach ratowniczych. Stopień ratownika PCK 
otrzymała Ewelina Baprawska, a stopnie starszego ratownika 
PCK otrzymali: Karolina Grzenkowicz i Kamil Gorzelic. 
- W struktury PCK wchodzą zaawansowani wolontariusze np. 
Grupa Ratownictwa Medycznego i Honorowi Dawcy Krwi, 
Społeczna Grupa Instruktorów Młodzieżowych, szkolne 
i studenckie Koła PCK a także najmłodsi skupieni w Klubach  
„Wiewiórka” – mówi Gabriela Lisius. 

Wejherowianka Anna Krzekowska obchodziła setne uro-
dziny. Jubilatka ma dwie córki, sześcioro wnucząt, jest już 
prababcią i pięciokrotną praprababcią. Z okazji setnych 
urodzin zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz podarował jubilatce prezent wraz z gratulacjami i ży-
czeniami od władz miasta. Życzenia złożyła również kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Alina Kieda-Szefka. 

Wejherowianka skończyła sto lat  

"Moje Wejherowo. Portret Miasta" 
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie miał miejsce wernisaż wystawy foto-
graficznej "Moje Wejherowo. Portret Miasta". Wystawę 
zorganizowała Fundacja Antykwariat Fotograficzny. 
W trakcie wernisażu odbyło się spotkanie z autorkami 
zdjęć - Magdaleną Ubysz i Aleksandrą Wolter. 
   Jak powiedziała podczas otwarcia wernisażu Magdalena 
Ubysz, projekt "Moje Wejherowo. Portret Miasta" to esej foto-
graficzny koncentrujący się na relacjach człowiek-miasto 
i miasto-człowiek. Składają się na niego obrazy bez ludzi lecz 
naznaczone ludzką obecnością, jak i portrety mieszkańców oraz 
osób związanych z Wejherowem, będące swoistym zapisem 
socjologicznym miasta. Autorki podziękowały za pomoc 
w realizacji projektu i przygotowaniu wystawy m.in. Urzędowi 
Miejskiemu w Wejherowie. 
 Fotografie prezentowane na wystawie można obejrzeć 
w galerii na stronie internetowej miasta a także na stronie inter-
netowej www.antykwariatfotograficzny.pl 

Informacja 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Wejherowie zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych na wykład otwarty 10 grudnia br. ,  
o godz. 11 „Bądź świadomym konsumentem. Prawa i zagroże-
nia”. Prowadzić go będzie Anna Dyakowska, Powiatowy Rzecz-
nik Konsumentów. Wykład odbędzie się w Zakładzie Usług Ko-
munalnych - wejście od ul. Chopina, za przystankiem MZK .  
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Bezpłatna analiza składu ciała   
Zapraszamy mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatną 
analizę składu ciała. Sprawdź kondycję swojego organizmu  
i dowiedz się jaki jest Twój wiek metaboliczny! Ilość masy 
mięśniowej, ilość tkanki tłuszczowej, poziom nawodnienia 
organizmu, skład mineralno - kostny, zapotrzebowanie kalo-
ryczne i wiele więcej! Bez względu na to czy chcesz schudnąć 
czy przytyć, czy poprawić kondycję, sylwetkę itd. Zapisy pod 
nr tel. 500 444 375 - Mariola Malarewicz. 

Zakaz spalania odpadów w domowych 
piecach 

Zgodnie z ustawą o odpadach termiczne przekształcanie odpa-
dów może być prowadzone wyłącznie w specjalistycznych spa-
larniach odpadów. Na skutek spalania odpadów  
w piecach domowych do środowiska uwalniane są związki che-
miczne o działaniu toksycznym, mutagennym i rakotwórczym, 
powodując negatywne oddziaływanie na środowisko i wszyst-
kie organizmy żywe. Często skutki tych oddziaływań obserwuje 
się dopiero w odległym czasie i mogą być nieodwracalne. Osoba 
spalająca śmieci w domowym piecu zatruwa siebie, swoją rodzi-
nę oraz najbliższe otoczenie, co może prowadzić do śmierci.   

Sukces wejherowskich karateków 
W dwóch turniejach w dwóch stylach - karate tradycyjnym 
(shotokan) i karate kyokushin startowali pomorscy reprezen-
tanci, w tym również reprezentanci Wejherowa.  
W Bytowie rozegrano Mistrzostwa Województwa Pomor-
skiego w Karate Tradycyjnym. Z Karate Klub Wejherowo 
miejsca na podium wywalczyli najmłodsi wejherowianie. 
W KATA, rocznik 2005 w kategorii dziewcząt pierwsze miej-
sce zajęła Marcelina Kruszyńska. W kategorii chłopców 
pierwsze miejsce zajął Adam Czoska, a trzecie—Seweryn Ro-
gowski.  W KATA (6- 4 kyu) wśród chłopców najlepszy okazał 
się Marcel Rzepka, a drugie miejsce zajął  Dawid Wereszka. 
Natomiast w Koszalinie odbył się Puchar Polski seniorów 
w Karate Kyokushin. Patryk Borowski wywalczył pierwsze 
miejsce w kategorii kumite (walka) w wadze 90 kg i został 
uznany za najlepszego zawodnika turnieju . W tej samej kate-
gorii trzecie miejsce zajął Piotr Puchalski.  

Mistrzostwa w Tenisie dla Niesłyszących  
W hali sportowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
w Gdańsku odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polskiej Fe-
deracji Sportu Niesłyszących w Tenisie Stołowym. Organiza-
torem zawodów był Międzyszkolny Klub Sportowy Niesły-
szących ”OLIMP” Wejherowo działający przy Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących. W rozgrywkach 
uczestniczyło 7 drużyn reprezentujących różne kluby zrze-
szające młodzież niesłyszącą z Poznania, Lublińca, Sławna, 
Olecka, Lublina, Gliwic i Wejherowa. Wojtek Michoń i Dawid 
Hnat z MKSN OLIMP Wejherowo zajęli pierwsze miejsce w 
grze podwójnej chłopców do lat 16, a Krystian Buza i Kostek 
Żołnierewicz  - drugie miejsce. Natomiast drugie miejsce  
w grze mieszanej do lat 16 zajęli Marta Kaczor i Krystian Buza 
z MKSN OLIMP Wejherowo.  

Sukcesy wejherowskich Tytanów 
Tytani Wejherowo wygrali kolejny mecz. Tym razem 
czwarte zwycięstwo odnieśli w Olsztynie, gdzie okazali się 
lepsi od AZS-u wygrywając 29-26 do przerwy 12-12. Szczy-
piorniści z Wejherowa, mimo braku czterech czołowych 
zawodników klubu, okazali się drużyną lepszą od Akademi-
ków i od początku meczu wysunęli się na prowadzenie. 
Skład Tytanów: Szymon Cholcha, Damian Nowosad, Krzysz-
tof Funk, Rafal Wicki, Remigiusz Sałata, Jakub Poerling, To-
mek Bartoś, Paweł Zaworski, Michał Lanc, Karol Behrend, 
Tomek Turek, Robert Wicon, Krzysztof Bojke. 

Mistrzostwa Europy w kickboxingu  
W rozegranych w Hagen Otwartych Mistrzostwach Europy w 
kickboxingu zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Spor-
towego zdobyli aż 14 medali. Drużyna dzieci  wywalczyła Druży-
nowe Mistrzostwo Europy do 12. lat, w finale pokonując bardzo 
silny zespół niemiecki. Natomiast drużyna do lat 17. wywalczyła 
w turnieju drugie miejsce. Reprezentacja wspierana została m.in. 
przez Urząd Miejski w Wejherowie. 
Złote medale i tytuły Mistrzów Europy dla Polski wywalczyli: 
Zuzanna Kalbarczyk, Kornelia Szymańska, Konrad Kaczmarkie-
wicz, Cezary Maciejewski. Drużyna w składzie: Kalbarczyk, Stark, 
Laskowski wywalczyła Drużynowe Mistrzostwo Europy. Rafał 
Karcz, trener Wejherowskiego Stow. Sportowego w kat. 64 kg 
semi contact wywalczył tytuł Mistrza Europy seniorów.  
Srebrne medale i tytuły Wicemistrzów Europy zdobyli: Oli-
wer Laskowski i Konrad Kaczmarkiewicz.  Drużyna w skła-
dzie: Szymańska, Kaczmarkiewicz, Maciejewski zdobyła 
Drużynowe Wicemistrzostwo Europy. Brązowe medale 
wywalczyli: Filip Stark, Zuzanna Kalbarczyk, Paulina Sten-
ka, Oliwer Laskowski, Michał Stachowski.  
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koncerty-wystawy-spotkania  
grudzień 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury 
6.12, godz. 16 – 18 - Mikołajki na Placu Jakuba Wejhera. 
Plenerowa zabawa interaktywna dla najmłodszych  
„Skrzynia Świętego Mikołaja” połączona z wręczeniem na-
gród zwycięzcom konkursu na najpiękniejszą ozdobę cho-
inkową oraz finiszem tegorocznej akcji zbierania nakrętek 
dla Małgosi; 
7.12 - VII Konferencja Literacka „Otwieranie okna” – kolejna 
część VII Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatral-
nych im. A. Luterka. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana 
III Sobieskiego; 

16.12, godz. 17 - Koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej – 
Sopot pod dyrekcją Marka Rocławskiego wraz z chórem Can-
tores Veiherovienses (godz. 17.00) Kolegiata w Wejherowie; 

31.12, godz. 23 – 1  - SYLWESTER W PARKU  - zabawa przy 
muzyce zespołu FUCUS (najpiękniejsze covery) oraz pokaz 
sztucznych ogni. Park im. A. Majkowskiego w Wejherowie. 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
 6.12, godz. 10 i 11 - pokazy spektaklu „Tajemnicze święta 
skrzata” w wykonaniu aktorów Teatru Maska z Krakowa;  

12.12, godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 

13.12, godz. 16 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych poświęcone książce „Piąta strona świata” Kazimie-
rza Kutza; 

17.12 - spotkanie wigilijne; 

grudzień – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Mło-
dzieży, wystawa członków Stowarzyszenia Artystów Plasty-
ków „Pasja” w Wejherowie pt. „Jaki piękny jest świat”.  

Więcej informacji na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Owocne żeglowanie literatów    
Już po raz siódmy Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie zorganizowała Wejherowski 
Konkurs Literacki "Powiew Weny" pod patronatem Pre-
zydenta Wejherowa. Na tegoroczny plon konkursu zło-
żyło się 55 prac z całego województwa. 
 W kategorii prozy w grupie wiekowej do lat 19. pierwszą na-
grodę otrzymał Aleksander Nowak z Rozpędzin koło Kwidzy-
na, drugą nagrodę - Mateusz Wasilka z Wejherowa, a nagrodę 
trzecią - Aleksandra Mielewczyk z Bolszewa. Wyróżnienie 
komisja przyznała Małgorzacie Witka-Jeżewskiej z Redy. 
  Za prozę w kategorii dorosłych pierwszą nagrodę otrzymał 
mieszkaniec Gniewina Lesław Furmaga. Druga nagroda  trafi-
ła do Bogumiły Richert z Redy, a nagroda trzecia do Lidii Zdzi-
towieckiej z Gościcina. Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof 
Szkurłatowski z Wejherowa i Tomasz Fopke  
z Chwaszczyna.  Ponadto Nagrodę Prezesa Zarządu Główne-
go Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego otrzymał Mateusz  
Meyer z Lewinka.  
   W kategorii poezji w kategorii dorosłych nagrodę pierwszą 
otrzymał Albert Duzinkiewicz z Kwidzyna, nagrodę drugą 
Mirosław Odyniecki z Wejherowa, a nagrodą trzecią Bogumi-
ła Mielewczyk z Bolszewa. Wyróżnienia otrzymały: Elżbieta 
Bieńko-Kornacka - Szemud i Edyta Wysocka - Miastko.  
   Wśród młodych poetów do lat 19 pierwszą nagrodę otrzy-
mała Michalina Tańska z Wejherowa, drugą nagrodę otrzy-
mał Dawid Winiarski ze Starogardu Gdańskiego, a trzecia na-
groda przypadła Agnieszce Grzegorzewskiej z Kąpina. Wy-
różnienie otrzymała Anna Białk z Bolszewa. 
   Prace konkursowe oceniała komisja w składzie Danuta Bal-
cerowicz, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, Dariusz Majkow-
ski i Henryk Połchowski.   

Konkurs na dekorację świąteczną  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt po raz 
dziesiąty ogłosił konkurs na najbardziej atrakcyjną 
dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na 
terenie Wejherowa. 
Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywa-
na w trzech kategoriach: dekoracje świąteczne okien w do-
mach jedno- i wielorodzinnych, dekoracje świąteczne balko-
nów w domach jedno- i wielorodzinnych, dekoracje świątecz-
ne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych. 
Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała 
zgłoszone dekoracje wg następujących kryteriów: pomysło-
wość i samodzielność dekoracji, widoczność dekoracji z ze-
wnątrz, niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym 
obiekcie, ogólny wyraz estetyczny. 
   W terminie do 17 stycznia 2013 r. komisja wyłoni spośród 
zgłoszonych ofert konkursowych zwycięzców. Zgłoszenia pi-
semne do dnia 28 grudnia 2012 r. przyjmuje Urząd Miejski  
w Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo.  
   Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez 
osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.), po uprzednim uzy-
skaniu zgody właściciela. Zgłoszenie musi zawierać dodatko-
wo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. J. Wejhera 8, w dniu  
29 listopada 2012 r. został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mia-
sta Wejherowa, przeznaczonych do zbycia pod drogę we-
wnętrzną:  
· ul. Zamkowa - udział 625/10000 części działki nr 453/4 
obręb 15, o pow. 83 m2 (użytk. wieczyste), dla przyszłego 
właściciela lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Zamkowa 3 
Wejherowie. 
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  W e jhe ra  8 - Ra tusz  M ie jsk i 

Informacja:  
 (58) 677 70 00, fax (58) 672 12 57  

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

 (58) 677 70 19,  (58) 677 70 20 
Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

(58) 677 70 03, (58) 677 70 04, (58) 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

W Y DZIAŁ Y URZĘDU MIEJS KIEGO 
(w nawiasie - kierownicy ) 

 ■   Plac W ejhera 8 

Wydział Ogólno-Organizacyjny  
(58) 677 70 30,  (58) 677 70 44 (fax)    

Sekretariat Rady Miasta  
(58) 677 70 26, (58) 677 70 27 

  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

986,  (58) 677 70 40, (58) 672 64 49 (fax)  
 ■   Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogól na 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: (58) 677 70 12, (58) 677 70 15   
Dowody osobiste: (58) 677 70 17 

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
(58) 677 71 61 Sekretariat: (58) 677 71 59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: (58) 677 71 03; (58) 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: (58) 677 71 43, (58) 677 71 44 
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 41 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  (58) 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) (58) 677 71 31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

(58) 677 71 34, (58) 677 71 36 
Inspektorat Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 38,  (58) 677 71 39 
Miejski Zespół Obsługi Placówe k Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  (58) 672 19 66, (58) 677 56 34 (fax),  
(58) 736 29 22 

Zakład Usług Komunalnych (Jarosław Pergoł)   
ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 34, (58) 672 10 21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30, (58) 572 29 32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Parkowa 2A/20 

(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

ul. Kusocińskiego 17, (58) 672 41 70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta Rożyńska)  

ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 

Akcja „Stop udarom” w NZOZ „Nasz Dom” 
W Przychodni Medyczno-Rehabilitacyjnej „Nasz Dom” została prze-
prowadzona akcja profilaktyczna „Stop udarom”. Wzięło w niej udział 
ok. 150. pacjentów przystępując do badań cholesterolu, cukru 
i ciśnienia tętniczego. 

- Cieszymy się, że nasza akcja wzbudziła zainteresowanie wśród pacjentów. 
Trochę nas martwi, że mniejsze zainteresowanie towarzyszyło prowadzo-
nym prelekcjom i wykładom, gdyż wiedza na temat pierwszych objawów 
udaru mózgu jest równie ważna – mówi Janina Roszmann, właścicielka 
przychodni NZOZ „Nasz Dom” i główna organizatorka akcji.  
Jak dodaje pielęgniarka i psycholog Anna Roszmann w Wejherowie potrze-
ba przeprowadzania tego typu akcji, zwłaszcza w zakresie edukacji, jest 
ogromna. Wyniki badań krwi są bardzo ważne, ale świadomość o czynni-
kach ryzyka dla osób z wysokim ciśnieniem tętniczym oraz podwyższony-
mi wskaźnikami cholesterolu i cukru, jest równie ważna, a często jeszcze 
ważniejsza dla naszego zdrowia i życia. 

Podejrzewasz udar mózgu? Dzwoń pod numer 999. Liczy się czas.  
W każdej sekundzie umierają komórki mózgu. Objawy? Ciężka noga, ręka, 
zaburzenia widzenia, asymetria twarzy, spowolniona mowa. 

Mistrzostwa Brydża Sportowego  
W Wejherowie odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Par Mikstowych 
Grand Prix Polskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego o pu-
chary Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.  

Pierwsze miejsce zajęli: Danuta Babicka i Aleksander Kasprzak, drugie 
miejsce - Mirosława Trella i Stanisław Bednarczyk, a trzecie - Teresa Fabia-
nowska, Witold Piątkowski. Na uroczystym rozdaniu nagród, w imieniu 
Prezydenta, puchary wręczał Michał Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, 
Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. 

Wystawa malarstwa w ratuszu 
Swoje 5.lecie obchodziło Stowarzyszenie Plastyków im. Stefana Le-
wińskiego w Wejherowie. Jubileusz uczczono otwarciem wystawy 
malarskiej w sali wystawienniczej wejherowskiego ratuszu, która 
prezentuje dorobek zrzeszonych w stowarzyszeniu artystów.  

W wernisażu wzięło 
udział wielu gości m.
in. prezydent Wej-
herowa Krzysztof 
Hildebrandt ze swo-
im zastępcą Bogda-
nem Tokłowiczem, 
działacze Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomor-
skiego z prezesem 
Zarządu Oddziału 
Henrykiem Kancz-
kowskim na czele, 
radny miejski Mie-
czysław Makurat, przedstawiciele stowarzyszeń artystów plastyków z Wejhe-
rowa, 'Takt" z Lęborka i "Kunszt" z Redy oraz wielu miłośników malarstwa. 

- W skład Stowarzyszenie Plastyków Stefana Lewińskiego, które działa prężnie 
i organizuje wiele wystaw i plenerów, wchodzi 8 osób - poinformował Tadeusz 
Trocki dodając, że stowarzyszenie nie mając osobowości prawnej działa na za-
sadzie Klubu przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie.  

 






